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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Katalog merupakan sebuah informasi yang bersumber dari perusahaan 

komersial sebagai sarana atau media promosi yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi suatu produk kepada para konsumen sebelum produk 

tersebut dibeli. Dengan adanya katalog proses jual beli tidak perlu dilakukan lagi 

tawar menawar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi bisa 

dilakukan dengan waktu yang efektif dan efisien (Hendri, M, N, & dkk 2016). 

Katalog juga menjadi sarana atau media promosi yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi suatu produk dari perusaaan/instansi. Masalah yang 

terjadi dalam  penggunaan katalog ini yaitu masyarakat yang ingin berbelanja 

belum dapat mengetahui ketersediaan barang yang ada ditoko tersebut. Hal ini 

menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja melalui katalog. 

Mengingat peran katalog sangat penting bagi masyarakat untuk menimbang dan 

memutuskan suatu produk sebelum dibelinya maka dari itu penulis berinisiatif 

untuk memanfaatkan teknologi dan membangun sebuah aplikasi android. 

dengan meningkatnya pengguna android sangat menguntungkan, khususnya 

melakukan aplikasi e-katalaog yang ditunjukan kepada masyarakat sebagai alat 

untuk melihat keterediaan barang yang ada ditoko sembako tersebut. Diharapkan 

dengan adanya aplikasi android ini kendala-kendala dalam memperoleh informasi 

suatu produk/barang terutama sembako bisa teratasi dan sekaligus menjembatani 

konsumen yang membutuhkan informasi mengenai kualitas dan spesifikasi suatu 

produk/barang sebelum dibeli (Hendri, M, N, & dkk 2016). Salah satu usaha yang 
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membutuhkan bantuan penggunaan katalog yang diimplementasikan berbasis 

android adalah toko Apin. Hal tersebut diharapkan akan membantu toko Apin 

dalam meningkatkan minat masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut maka peneliti mengusulkan suatu aplikasi e-katalog yang nantinya 

digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam pembelian suatu barang bahan 

makanan pokok. Maka dengan ini penulis mengusulkan penelitian berjudul 

“Aplikasi e-katalog bahanan makanan pokok berbasis android”. Masalah 

berikutnya yang sering dikeluhkan pemilik toko adalah dengan adanya karyawan 

yang kurang aktif apabila ada pembeli yang menanyakan barang seperti beras, 

ternyata beras yang diinginkan oleh pembeli tidak ada atau habis sehingga 

masyarakat yang akan berbelanja dapat menunggu terlebih dahulu, dikarenakan 

karyawan harus menanyakan stok beras kepada pemilik toko. 

Pemanfaatan teknologi yang dikembangkan menggunakan android mampu 

mempermudah proses penyampaian informasi bagi pengguna secara mudah dan 

cepat yang dapat terkoneksi menggunakan jaringan internet, Pemilihan 

smartphone menggunakan platform berbasis Android untuk salah satu 

pengembangan aplikasi selain bersifat open source (Sulihati & Adriyani, 2016). 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya pengembangan sistem yang 

mampu mempermudah proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui 

aplikasi e-katalog yang diterapkan pada media mobile andoroid dengan 

pengembangan sistem menggunakan prototype dengan tahap awal adalah 

komunkasi yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan 

digunakan. 
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1.2.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana mengatasi informasi ketersediaan barang dan harga pada 

toko Apin? 

2. Bagaimana mengembangkan rancang bangun aplikasi e-katalog 

bahan makanan pokok? 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak keluar dari permasalahan, penulis membatasi 

masalah  sebagai berikut : 

1. Rancang bangun aplikasi e-katalog bahan makanan pokok berbasis 

android pada toko Apin di KotaAgung. 

2. Proses transaksi dilaksanakan secara manual. 

3. Sistem hanya sampai pemesanan. 

4. Pengolahan pembayaran hanya dilakukan ditoko 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi e-katalog bahan makanan pokok untuk membantu 

pemilik toko dan masyarakat dalam mengetahui ketersediaan 

barang. 

2. Untuk mengetahui barang apa saja yang ada didalam e-katalog dan 

dapat melakukan pemesanan 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat membantu masyarakat agar lebih mudah untuk membeli 

bahan makanan pokok dan mengetahui ketersedian barang yang ada 

di e-katalog tersebut. 

2. Membantu dalam kemudahan mendapatkan informasi mengenai 

sebuah aplikasi e-catalog bahan makanan pokok. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang konsep E-Katalog. 

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Kerangka 

Penelitian, Metode Pengumpulan, Rancangan Pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil atau implementasi sistem yang 

telah dibuat, dan menjelaskan hasil pengujian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan sistem 

yang telah dibuat, dan menjelaskan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari laporan yang penulis buat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


